Aka-Piatto
– EN ZEKİCE ÇÖZÜM
KABA VE İNCE ZIMPARALAMA İÇİN

Yüksek Talaş Kaldırma
Mükemmel Düzlemsellik
Uzun Ömür
Aka-Piatto diskleri, hazırlık hedeflerinize en iyi şekilde
ulaşmanıza yardımcı olmak için geliştirilmiştir.
• Yüksek talaş kaldırma= kısa hazırlık süresi
• Mükemmel düzlemsellik = metot kademeleri azdır ve
mükemmel kenar düzgünlüğü sağlar
• Uzun ömür = paranızı korur ve israfı azaltır
A Aka-Piatto’nun ilaveten benzersiz özellikleri
• Kolay seçebilmek için renk kodları
• Kolay takıp çıkarmak için kulakçıklar
Aka-Piatto+ ‘ın eşsiz özelliğii
• Elmas konsantrasyon iki katına
çıkartılmıştır = iki kat daha uzun
ömür= gevrek,kırılgan malzemeleriçin
mükemmeldir!

Aka-Piatto
– EN ZEKİCE ÇÖZÜM
KABA VE İNCE ZIMPARALAMA
İÇİN
Kaba Zımparalama

Final Zımparalama

150 HV üzeri malzemeler için,
Aka-Piatto en doğru tercihtir.
Aka-Piatto, 100 - 200’den
fazla SiC Kağıdının yerini
alabilen çok katmanlı bir elmas
zımparalama diskidir.
Alüminyumoksit taş ile
açılmasından sonra, sürekli
olarak yüksek bir talaş
kaldırma oranına sahiptir ve
kesinlikle mükemmel kenar
tutma özelliğine sahip
düzlemsel numuneler
sağlayacaktır.

Kaba zımparalama sonrası düz
bir yüzeye sahip numuneler,
Aka-Allegran veya Aka-Largan
gibi final zımparalama
diskleriyle tek bir kademede
işlem görebilir. Alternatif
olarak, Aka-Piatto, birkaç
zımparalama adımının art arda
gerçekleştirildiği daha
geleneksel bir şekilde
kullanılabilir. Aka-Piatto
sadece suyla kullanıldığından,
temizlik Aka-Allergan veya
Aka-Largan’da olduğu gibi
kolaydır ve zımparalama
adımları arasında bile gerekli
değildir.

Numunelerin boyutuna ve
sertliğine bağlı olarak, kaba
talaş kaldırma için Aka-Piatto
80 - 220 kullanılır.
Aka-Piatto ile zımparalamada
genellikle tek bir kademe
zımpara yeterlidir. Düzgün
yüzeyli numuneler, bir sonraki
final zımparalama işlemi
süresinin kısaltılmasını sağlar.

THE SMARTER
ALTERNATIVE

Aka-Piatto+
Aka-Piatto +, Aka-Piatto’dan
iki kat daha elmas
konsantrasyonlu bir Piatto
disk serisidir.Aka-Piatto + ‘nın
etkisi daha uzun ömürlüdür ve
düşük basınca bağlı olarak
sermetler ve seramikler gibi
kırılgan numuneler üzerinde
ince yüzeyler oluşturur.
Metaller üzerinde
kullanıldığında,% 100’e kadar
daha uzun ömürlüdür.
compared to the regular AkaPiatto.

GENEL BAKIŞ
Aka-Piatto

Aka-Piatto+

Kaba
#80, #120, #220
Zımparalama

#80, #120, #220

Final
#600, #1200, #2400
Zımparalama

#600, #1200

Süspansiyon Su

Su

Sertlik
Aralığı

>150 HV

>150 HV

Uygulamalar Uzun ömür, sürekli talaş
/ Faydaları
kaldırma ve mükemmel
düzlemsellik sağlar.
Farklı zımpara
kağıtlarının yerini alır.

Düzgün bir zımparalama
diskindeki aşınmayı gösteren
grafik illüstrasyon. Beyaz alan en
yüksek aşınmayı gösterir.

Çok uzun kullanım ömrü, sürekli talaş
kaldırma, mükemmel düzlemsellik,
seramik ve sermet gibi kırılgan
malzemeler için mükemel yüzeyler.
Farklı zımpara kağıtlarının yerini alır.
grinding paper steps.

Aka-Piatto’nun dengeleyici
tasarımını kullanın. Merkezdeki
ve çevresindeki yüksek
yoğunluk, aşınmayı dengeler ve
rakip disklere kıyasla kullanım
ömrünü uzatır.
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Ürün kodu

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

Aka-Piatto 80, 250 μm

6520

6620

6720

6820

Aka-Piatto 120, 125 μm

6530

6630

6730

6830

Aka-Piatto 220, 75 μm

6540

6640

6740

6840

Aka-Piatto 600, 30 μm

6550

6650

6750

6850

Aka-Piatto 1200, 15 μm

6560

6660

6760

6860

Aka-Piatto 2400, 6 μm

6570

6670

6770

n.a.

Aka-Piatto+ 80, 250 μm

6522

6622

6722

n.a.

Aka-Piatto+ 120, 125 μm

6532

6632

6732

n.a.

Aka-Piatto+ 220, 75 μm

6542

6642

6742

n.a.

Aka-Piatto+ 600, 30 μm

6552

6652

6752

n.a.

Aka-Piatto+ 1200, 15 μm

6562

6662

6762

n.a.

Renk kodu

THE SMARTER
ALTERNATIVE

